
Informace z usnesení 93. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 25.10.2017 

 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 12 v 5. podlaží domu č. o. 2 na ulici Vltavská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 12, situovaném v 5. podlaží domu č. or. 2, na ulici 
Vltavská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 102 297 Kč bez 
DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
2. Pronájem volného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 29, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 3, Brno, velikost 1+kk žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje  
uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 29, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  
č. o. 3 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné, mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ukládá OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
30.11.2017. 
 
3. Tiskopisy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený tiskopis „Dohoda o postoupení práv a 
povinností z nájemní smlouvy k bytu podle § 1895 a násl. občanského zákoníku (směna bytů)“, 
upravený v souladu s novými Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města 
Brna. Předmětný tiskopis tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
4. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, že byt č. 32, na ulici Sevastopolská č. o. 5, o 
velikosti 3+1, bude pronajat dle článku 2 odst. 3a Pravidel - pronájem běžného obecního bytu 
zveřejněním na úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy.  
 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 9, v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou, 6 měsíců, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 30.11.2017. 

 
 
 



6.  Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 1, v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 30.11.2017.   

7.  Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 40, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 30.11.2017.   

 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 8, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2017. 

9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 49 o vel. 1+kk, v domě s zvláštního 
určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za podmínky, že 
ukončí nájem stávajícího obecního bytu č. 73, 1+0, v DPS Libušina tř. 8 a vyklizený byt předá 
MČ Brno-Kohoutovice, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 49, v bytovém domě 
na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, stanovené 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou 1 roku s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude 
docházet k porušování dobrých mravů v domě a bude-li trvat potřeba bydlení v bytě 
zvláštního určení, pak BO MMB souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy, ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2017.   

10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 o vel. 1+kk, v domě 
s pečovatelskou službou na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 5, v bytovém 
domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý Lískovec a 
Jiřím Bartošem, nar. 06.06.1945, s tím, že pokud bude hrazen nájem a nebude docházet k 



porušování dobrých mravů v domě, souhlasí Bytový odbor MMB s prodloužením nájemní 
smlouvy, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
30.11.2017.   

11. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 41 na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno, 
velikost 2+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00097 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 41, o velikosti 2+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č. o. 3, Brno–Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 17 00097 
smluvním stranám k podpisu do 30.11.2017. 
 
12. Dodatek k dohodě o centralizovaném zadávání – zajištění dodávky energií na rok 2018 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o centralizovaném zadávání 
na pořízení dodávek elektrické energie a zemního plynu pro rok 2018 mezi Statutárním 
městem Brnem se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, 
zastoupeným primátorem Ing. Petrem Vokřálem a Statutárním městem Brnem, Městskou 
částí Brno–Starý Lískovec se sídlem v Brně, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným Mgr. 
Vladanem Krásným na celý rok 2018, který tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, 
ukládá Odboru správy budov a bytů předložit předmětný dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2017. 
 
13. Sdělení pro Radu MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
14. Informace o průměrné výši darů poskytovaných žadateli o pronájem bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje informaci o průměrné výši darů poskytovaných 
žadateli o pronájem bytů. 
 

Velikost (pokojovost) bytu Průměrná výše darů v Kč 

1 + KK 120 tis. 

2 + KK 170 tis. 

2 + 1 170 tis. 

3 + 1 230 tis. 

 
 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předmětnou Informaci zveřejnit. 
 
15. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00109, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00109 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno–Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice 
nad Svitavou 331, 664 01, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 



spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 12, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 5. podlaží 
domu č. or. 12 na ulici Vltavská v Brně v celkové ceně 102 297 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se 
uzavírá dle Radou městské části Brno–Starý Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader 
a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, ukládá Odboru správy budov a bytů 
předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00109 smluvním stranám k podpisu v termínu do 
30.11.2017.  
 
16. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Sevastopolská 7, Brno-
Starý Lískovec“ – výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna rozvodů vody v bytovém domě Sevastopolská 7, Brno–Starý Lískovec“ provedla 
společnost Presl, s.r.o., Komárovská 666/3, 61700 Brno jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 911.570  Kč bez DPH, ukládá Odboru 
správy budov a bytů předložit Radě MČ Brno-Starý Lískovec smlouvu o dílo s vybranou 
společností. 
 
17. Stavba: SEK Brno – Campus Science Park - vyjádření pro územnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou: SEK Brno – Campus Science Park podle 
projektové dokumentace společnosti Infotel s r. o., IČ 46981071, se sídlem Novolíšeňská 18, 
Brno označené zakázkovým číslem 2017-51-011 a datované zářím 2017 a ukládá OVš sdělit 
žadateli usnesení rady MČ do 14 dnů po vyhotovení zápisu z 93. schůze rady MČ Brno – Starý 
Lískovec. 
 
18. Žádost manž. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o úpravu výměry pozemku pod garážovým dvorem 
(p. č. 
2395/21 k. ú. SL) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se zmenšením výměry pozemku p. č. 2395/21 k. ú. 
Starý Lískovec, na kterém je vybudován garážový dvůr pro přilehlé garáže a účelová 
komunikace pro příjezd k těmto garážím.  

Příjezdová komunikace je vybudována na části pozemku p. č. 2395/21 k. ú. Starý Lískovec, byla 
vlastníky garáží vybudována zároveň s jejich garážemi a garážovým dvorem na pozemku 
statutárního města Brna a slouží především pro příjezd ke garážím, bez ní by užívání garáží 
nebylo možné; a ukládá OVš sdělit toto usnesení manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx do 14 dnů po 
obdržení výpisu z 93. schůze rady MČ.  

19. Vyjádření k pronájmu části p. č. 998/8 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 998/8, na které je 
vybudován přístupový chodník k rodinnému domu na pozemku p. č. 393/2, na adrese 
Jemelkova 736/35, Brno, oba k. ú. Starý Lískovec manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
vlastníkům uvedeného rodinného domu a přilehlého pozemku p. č. 998/31 všechny k. ú.  Starý 
Lískovec, případně se svěřením MČ k pronájmu po předchozím geodetickém zaměření ke 
zjištění výměry této části pozemku pro účel pronájmu a ukládá OVš sdělit toto stanovisko 
žadatelům do 14 dnů po obdržení výpisu z 93. schůze rady MČ. 
 



20. Stavba: Brno, Točná, pozemek p. č. 891, přípojka NN – vyjádření k územnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou: Brno, Točná, pozemek p. č. 891 k. ú. Starý 
Lískovec, přípojka NN - připojení stavby rodinného domu na pozemku p. č. 891 (dále RD) k síti 
NN - podle žádosti a dokumentace zaslané dne 24. 10. 2017 do datové schránky za podmínky, 
že napojení RD na veškeré technické sítě bude provedeno v rámci jednoho překopu po 
polovinách přes komunikaci ul. Točné, následné zapravení komunikace bude celoplošné podle 
podmínek BKOM a. s. a současně požaduje pětiletou záruku na celoplošnou opravu 
komunikace. 
 
Ukládá OVš sdělit žadateli usnesení rady MČ do 14 dnů po vyhotovení zápisu z 93. schůze rady 
MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
21. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Bosonožská 9 ve výši 169.950 
Kč. 
 
22. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 108.686,00 Kč. 
 
23. Plán blokového čištění místních komunikací a zákosu pro rok 2018 
 

Rada MČ Brno–Starý Lískovec souhlasí s „Plánem blokového čištění místních komunikací a 
ZÁKOSu pro rok 2018“ v městské části Brno–Starý Lískovec. Zhotovitelem dle SOD č. 09 9 500 
09 00036 ze dne 20. 04. 2009 je F. C. C. Služby Žabovřesky, spol. s. r. o., pro objednatele 
Statutární město Brno, městskou část Brno–Starý Lískovec. Pověřuje starostu jeho podpisem. 
Plán blokového čištění místních komunikací a zákosu pro rok 2018 tvoří nedílnou přílohu 
tohoto bodu jednání a ukládá OVš zajistit zveřejnění ve Starolískoveckém zpravodaji a na 
webových stránkách Starého Lískovce do března 2018. 

 
24. Žádost SVJ Labská 13 o rozšíření prošlapu z nášlapných dlaždic ve veřejné zeleni     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s rozšířením dvouřadého uspořádání nášlapných 
dlaždic ve veřejné zeleni na pozemku p. č. 2240/2 k. ú. Starý Lískovec, ul. Labská 13, na 
trojřadé uspořádání, přičemž upozorňuje žadatele SVJ Labská 249/13, že předmětná úprava 
veřejné zeleně není určena jako bezbariérový přístup do soukromé nemovitosti Labská 13. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit úpravu veřejné zeleně v období jaro 
2018 a seznámit s tímto usnesením žadatele do 10. 11. 2017.  
 
25. Plán zimní údržby místních komunikací 
 

Rada MČ Brno–Starý Lískovec souhlasí s „Plánem údržby místních komunikací v zimním 
období 2017–2018“ v městské části Brno–Starý Lískovec pro zimní období 11/17–03/18. 



Zhotovitelem dle smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00036 ze dne 20. 04. 2009 je F. C. C. Služby 
Žabovřesky, spol. s. r. o., pro objednatele Statutární město Brno, městskou část Brno–Starý 
Lískovec. Plán zimní údržby místních komunikací tvoří nedílnou přílohu tohoto bodu jednání a 
ukládá OVš neprodleně zajistit podpis protistrany. 

26. Rozpočtové opatření č. 31 – nákup pro OSBB 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 31, které je přílohou tohoto bodu jednání a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
27. Sdělení pro RMČ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
28. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ 
Bosonožská, Brno-Starý Lískovec - technický dozor investora a koordinátor BOZP“ a nová 
výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba 
nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec - technický dozor investora 
a koordinátor BOZP“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec - 
technický dozor investora a koordinátor BOZP“ schválenou na 91. schůzi RMČ a souhlasí  
 
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba 
nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec - technický dozor investora a 
koordinátor BOZP“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno, IČ: 60742470 
2. S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 602 00, IČ: 25526171 
3. Ing. Dalibor Pazderka, Konečného náměstí 541/2, 602 00 Brno, IČ: 11476044 

 
3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Výstavba nového sportovního 
hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec - technický dozor investora a koordinátor BOZP“ ve 
složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
 
 
 



29. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Koupě gastrozařízení do 
ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu GOZ GASTRO s.r.o. realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu ,,Koupě gastrozařízení do ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ ukládá OVš 
informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
30. Návrh kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Koupě gastrozařízení 
do ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené kupní smlouvy č. 09 9 500 17 
00157 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Koupě gastrozařízení do ZŠ Labská, 
Brno-Starý Lískovec“, jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou GOZ GASTRO s.r.o., 
Plotní 73, 602 00 Brno, IČ: 28302672 zastoupenou jednateli Janem Vrkočem, Bc. Markem 
Kašparem a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh kupní smlouvy je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
 

 


